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COMPETÈNCIES

 Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i l’audició i el seu abordatge en 
l’àmbit educatiu.

 Saber plantejar la col·laboració amb el centre, el professorat, la família i altres institucions en 
l’atenció  a  les  necessitats  educatives  especials  que  es  plantegin,  des  d’una  perspectiva 
multidisciplinar.

 Conèixer les tècniques i instruments d’exploració, així  com saber sintetitzar i  interpretar les 
dades aportades.

 Dissenyar programes d’intervenció, tant individuals com a col·lectius, atenent a les diferents 
etapes evolutives.

OBJECTIUS

 Conèixer i comprendre les característiques pròpies dels subjectes amb dificultats i/o trastorns 
de l’audició i el llenguatge.

 Identificar els diferents trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i l’audició.
 Desenvolupar  habilitats  per  fomentar  la  participació  i  col·laboració  amb  altres  persones  i 

institucions.



 Treballar des d’una perspectiva multidisciplinar.
 Tenir un coneixement i domini ampli dels instruments i tècniques d’avaluació utilitzats en les 

diferents dificultats i trastorns.
 Avaluar els trastorns de l’audició, parla, llenguatge i comunicació.
 Conèixer i desenvolupar estratègies d’intervenció en el tractament dels trastorns de l’audició, 

parla, llenguatge i comunicació.
 Dotar a l’alumne del coneixement i domini ampli dels instruments d’intervenció utilitzats en les 

diferents dificultats i trastorns. 

CONTINGUTS

BLOC I: EL DIAGNÒSTIC EDUCATIU I L’AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE
(És recomanable haver superat la matèria "Diagnòstic en educació")

Tema 1: El procés diagnòstic en educació i els problemes de llenguatge
1.1. Perspectiva general: informació provinent de diferents tècniques / instruments (entrevistes, 
observacions, etc)
1.2. Els tests estandarditzats i els problemes de llenguatge: utilitat de les Escales de Wechsler

1.2.1.  Retrospectiva:  les  Escales  de  Wechsler  en  el  marc  dels  tests  d’intel·ligència 
d’aplicació individual  
1.2.2. L’Escala d’Intel·ligència de Wechsler per a Nens (WISC -català/castellà, WISC-R i 
WISC-IV). Aplicació, correcció i interpretació
1.2.3. Casos pràctics: WISC (català/castellà), WISC-R i WISC-IV
1.2.4. L’Escala no-verbal d’aptitud intel·lectual de Wechsler (WNV)

BLOC  II:  L’ADQUISICIÓ,  L’AVALUACIÓ  I  LA  INTERVENCIÓ  EN  DIFICULTATS  DEL 
LLENGUATGE
(És recomanable haver superat la matèria "Intervenció en dificultats d’aprenentatge i trastorns del 
desenvolupament")

Tema 2: L’adquisició del llenguatge
2.1. L’etapa prelingüística
2.2. Desenvolupament fonològic, lèxic i semàntic, morfologia i sintaxi
2.3. Desenvolupament de la pragmàtica; el discurs.

Tema 3: L’avaluació del llenguatge
3.1. Procediments d’avaluació en llenguatge oral: tests, escales, observació, protocols, fulls de 
demanda.
3.2. Avaluació de la fonètica i la fonologia
3.3. Avaluació de la morfologia
3.4. Avaluació de la sintaxi
3.5. Avaluació del lèxic i de la semàntica
3.6. Avaluació de la pragmàtica
3.7. Avaluació deficiència auditiva
3.8. Casos pràctics

Tema 4: Els CREDA
4.1. Marc d’actuació dels CREDA: àmbits d’aplicació, àrees d’intervenció, alumnes a qui va 
dirigit
4.2. Els comportaments lingüístics: concepte, classificació.
4.3. Servei d’audioprotetista

Tema 5: Propostes d’intervenció en el marc escolar
5.1. Programa específic de comunicació
5.2. Programa d’estimulació global
5.3. Programa d’estimulació per al desenvolupament fonològic
5.4. Programa d’estimulació articulatòria



ACTIVITATS FORMATIVES

Presencial (40%)
• Exposicions del professor: orals i multimèdia
• Propostes i discussió de casos pràctics
• Exposicions de l'alumnat: orals i multimèdia
• Debats

No presencial (60%)
• Treball de casos pràctics
• Lectura i anàlisi de documents
• Preparació de les exposicions de l'alumnat: orals i multimèdia
• Recerca d’informació
• Elaboració de treballs i síntesis
• Tutories individuals i grupals
• Ús de plataformes virtuals

AVALUACIÓ

• Participació a classe i tutories (10%)
• Examen escrit (50%) 
• Casos pràctics (25%)
• Treball de grup i presentació (15%)

- Les activitats de recuperació quedaran restringides a l’examen escrit.
- Es tindrà en compte l’expressió oral i escrita.

Requisits per superar la matèria:
- Aprovar per separat cadascun dels quatre elements d’avaluació amb un mínim del 40% 
del seu valor. En qualsevol cas, la mitjana de totes les evidències haurà d’assolir almenys 
el 50% del valor conjunt
- Assistència mínima del 80% a les diferents sessions de classe.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Distribució aproximada dels continguts de la matèria 

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Setmana 1 (16 set) P Presentació. Perspectiva general del procés diagnòstic en 
educació i els problemes de llenguatge

Setmana 2 (23 set) P Retrospectiva: les Escales de Wechsler en el marc dels tests 
d’intel·ligència d’aplicació individual

 Setmana 3 (1 oct) P L’Escala d’Intel·ligència de Wechsler per a Nens (WISC -cata-
là/castellà, WISC-R i WISC-IV). Aplicació, correcció i interpre-

tació

Setmana 4 (7 oct) P Casos pràctics: WISC, WISC-R i WISC-IV

Setmana 5 (14 oct) P L’Escala no-verbal d’aptitud intel·lectual de Wechsler (WNV)

Setmana 6 (21 oct) P L’adquisició del llenguatge

Setmana 7 (28 oct) P L’adquisició del llenguatge

Setmana 8 (4 nov) P L’avaluació del llenguatge: fonètica i fonologia

Setmana 9 (11 nov) P L’avaluació del llenguatge: morfologia i sintaxi

Setmana 10 (18 nov) P L’avaluació del llenguatge: lèxic - semàntica i pragmàtica

Setmana 11 (25 nov) P L’avaluació del llenguatge i l’audició

Setmana 12 (2 des) P Els CREDA



SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Setmana 13 (9 des) P Els CREDA

Setmana 14 (16 des) P Propostes d’intervenció en el marc escolar

Setmana 15 (7 gen) P Propostes d’intervenció en el marc escolar 

Presentació treballs de grup 

Setmana 16 (13 gen) Examen


